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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

احلمد هلل العليم احلكيم، الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما مل 
وعلى آله  والسالم على خري معلم وأفضل مرب   يعلم، والصالة

 وصحبه وسلم تسليًما كثريًا، أما بعد:
فإن مهنة التعليم اليوم متثل السواد األعظم بني مهن اجملتمع، 

ألمم واملعلمون يزدادون بازدياد الطالب ومن فالشباب أكثر أعداد ا
 ؛دهمثمر هذه املهنة لنريب الطالب ونُعجيب أن نست هذا املنطلق

ليكونوا لبنة صاحلة يف جمتمعهم، ولتحقيق ذلك البد من فتح قنوات 
تقريب بني املعلمني والطالب وجعل املعلم حمبوبًا عند طالبه حىت 

ا يلقيه عليهم وما يوجههم إليه، ينجح يف أداء رسالته ويُتقبل منه م
ألن احلب دافع لالقتداء وسبب قوي للطاعة واالتباع، وكلما ازداد 

)فإن المحب لمن يحب  ،احلب ازداد معه قبول التعليم والتوجيه
ومن هذا الباب سننطلق لنتحدث عن طرق جناح املعلم يف  مطيع(

 ة منها:تدريسه ويف كسب قلوب الطالب واستمالتهم إليه وهي كثري 
 أوال : إخالص النية وتجريدها هلل تعالى:

وهي أن حيرص املعلم على أن جيعل نيته يف التعليم ابتغاء وجه 
العيش حىت ال يضيع على  هلل تعاىل قبل أن تكون وسيلة لكسبا

نفسه أجر اآلخرة، وأن يؤدي عمله على أكمل وجه دون تقصري أو 
 مله حالالً مبارًكا فيه.كي يكون ما يتقاضاه من أجر على ع  ؛إمهال

 ثاني ا: سؤال اهلل جل وعال اإلعانة:
وهي من أهم وسائل التوفيق للعمل النافع والرتبية اجلادة والقول 

َوِإَذا َسأََلَك ِعَباِدي َعنِّي احلق. فالدعاء سالح عظيم قال تعاىل: 
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ِجيُبوا ِلي َوْليُ ْؤِمُنوا فَِإنِّي َقرِيٌب ُأِجيُب َدْعَوَة الدَّاِع ِإَذا َدَعاِن فَ ْلَيْستَ 

 [.686]البقرة:  ِبي َلَعلَُّهْم يَ ْرُشُدونَ 
 ثالث ا: اإلحسان إلى الطالب:

 فإنه مما يعني على احملبة وامتالك القلوب.
 أحسننننننننننننننننننن إىل النننننننننننننننننننا  تسننننننننننننننننننتعبد قلننننننننننننننننننو م

 
  

 فطاملنننننننننننننننننننننا اسنننننننننننننننننننننتعبد اإلنسنننننننننننننننننننننان إحسنننننننننننننننننننننان  
  
 رابع ا: التواضع:

َواْخِفْض علم قال تعاىل: وهذا مما يقرب نفو  التالميذ من امل
[، وعن عياض 565]الشعراء:  َجَناَحَك ِلَمِن ات َّبَ َعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنينَ 

  قال: قال رسول اهلل :« إن اهلل أوحى إليَّ أن تواضعوا حتى
 .(6)«ال يفخر أحد على أحد، وال يبغي أحد على أحد

خذ بيد إن كانت األمة من إماء املدينة لتأ»قال:  وعن أنس 
، وهذه . فهذا سيد ولد آدم (5)«فتنطلق به حيث شاءت النيب 

ليقضي حاجتها وينقاد هلا بكل  أَمة جارية تذهب برسول اهلل 
 تواضع، أفال يكون لنا به أسوة حسنة يف التواضع واللني.

 تواضننننننننننننننننننع تكننننننننننننننننننن كننننننننننننننننننالنجم الح لننننننننننننننننننننا ر
 

  
 علننننننننننننننننننى صننننننننننننننننننفحات املنننننننننننننننننناء وهننننننننننننننننننو رفيننننننننننننننننننع  

 سننننننننننننننننننننننهوال تننننننننننننننننننننننك كالنننننننننننننننننننننندخان يرفننننننننننننننننننننننع نف 
 

  
 إىل طبقننننننننننننننننننننننننات اجلننننننننننننننننننننننننو وهننننننننننننننننننننننننو وضننننننننننننننننننننننننيع  

                               
 ]رواه مسلم[. (1)
 البخاري[. ]رواه (2)
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 خامس ا: الممازحة والمالطفة:
مما  اذوه –حبدود املناسب واملعقول  –والتبسط مع التالميذ 

 يدخل السرور عليهم ويبعد الكلفة والتعايل عليهم ويؤلف بني قلو م.
 سادس ا: النصح والتوجيه واإلرشاد:

مع الغالم  ه وإ هار الشفقة واحملبة للطالب ولنا يف قصت
اليهودي عربة وعظة فقد كان نصحه وتوجيه سبًبا يف إنقاذه من النار 

 صلوات ريب وسالمه عليه.
وإعطاؤهم  الطالب وتقديرهم واالستماع إليهمسابع ا: احترام 

 حقهم من األسئلة والمناقشة:
وليتهم جتاه معنوياهتم ويشعرهم بدورهم ومسؤ  وهذا مما يرفع
م وهتميشهم فهذا مما يثبط عزائمهم ومهمهم أمتهم، أما احتقاره

، واملعلم الناجح يعلم أنه إذا استمع مويفقد قدرهم وحيبط معنوياهت
 لطالبه فإهنم سيستمعون إليه وأن االحرتام يولد االحرتام.

 ثامن ا: البشاشة واالبتسامة:
وهذا مما يكسب الطالب الراحة النفسية ويعينهم على استحضار 

ب ما يتلقونه من معلمهم، يقول جرير بن عبد اهلل قلو م واستيعا
 :« ما رآين رسول اهلل متفق عليه، ويف احلديث « إال تبسم

فمن املعلوم أن  «وتبسمك في وجه أخيك صدقة»الصحيح: 
 النفس ترتاح وتأنس بالشخص املبتسم وتنفر من مقطب اجلبني.

 عاشر ا: عدم الغلظة في التعامل:
ألن ذلك مما  ؛أن يكون ليًنا هيًنا مع طالبه إذ ينبغي على املعلم

هم بعكس الغلظة ميعني الطالب على فهم وتقبل ما يتلقونه من معل
هم وكرههم إياه وعدم موالفظا ة كوهنا تسبب نفرة الطالب من معل
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َوَلْو ُكْنَت َفظًّا َغِليَظ اْلَقْلِب اَلنْ َفضُّوا تقبل ما يقوله أو يأمر به، 

ما كان »: [، ويقول رسول اهلل 651آل عمران: ] ِمْن َحْوِلكَ 
، ويقول عليه «الرفق في شيء إال زانه، وما نزع من شيء إلى شانه

، واإلنسان غليظ الطبع ينفر «بشروا وال تنفروا»الصالة والسالم: 
منه النا ، حىت احليوان ينفر منه أيًضا فما بالك  ؤالء الطالب 

 احملتاجني لكل عطف ومودة.
 عشر: اللين والتحنن والرفق بالطالب: الحادي

َوَأمَّا رمحه اهلل عند قول اهلل تعاىل:  –ذكر الشيخ السعدي 
َهرْ  أنه يدخل يف ذلك السائل »[، 61]الضحى:  السَّاِئَل َفاَل تَ ن ْ

للعلم، وهلذا كان املعلم مأمور حبسن اخللق مع املتعلم ومعاشرته 
له على مقصده وإكراًما ملن   عونةمباإلكرام، والتحنن عليه فإن ذلك 
 «.كان يسعى يف نفع العباد والبالد

 الثاني عشر: بذل الجاه والشفاعة:
 «اشفعوا تؤجروا»ملن حيتاجها من الطالب وقد ورد يف احلديث: 

وتكثر احلاجة هلذه الشفاعة داخل حميط املدرسة بني الطالب واإلدارة 
ن املعلم الذي شفع له وبني الطالب واملعلم وهذا مما يشعر الطالب بأ

يشاركه مهومه، ويسعى ملصلحته وهذا يعني الطالب على حسن 
 التلقي من معلم حيرص على مصلحته.

 الثالث عشر: بذل المال:
فقد يوجد يف احمليط الدراسي بعض الطالب معوزًا أو يتيًما 
حمتاًجا لبعض املال فبذله ملثل هؤالء عن طريق بعض احملسنني أو 

يف قلو م وكسبهم، مني وبشكل دوري يعني على تألزمالئه املعل
ألمر الثقة باملعلم وحبهم له بسبب حرصه عليهم وينتج عن هذا ا
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 وسعيه من أجلهم.
 الرابع عشر: الحلم والعفو التغاضي عن األخطاء:

َواْلَكاِظِميَن اْلَغْيَظ َواْلَعاِفيَن َعِن النَّاِس َواللَُّه ُيِحبُّ قال تعاىل: 
مع األعرايب الذي بال  [، وقصته 631]آل عمران:  ِنينَ اْلُمْحسِ 

 يف املسجد فانتهره الصحابة وأرادوا ضربه، فأمرهم رسول اهلل 
ومل  برتكه، وبني له خطأه بلطف ولني إذ أثر ذلك فيه فدعا للنيب 

ألحد غريه، فتأمل أثر الليل واحللم والصفح، واملعلم من خالل  يدعُ 
مدة من تواجده مع طالبه وتعامله معهم قد تقع أمامه أخطاء غري متع

عنها وكذا قد تقع أخطاء متعمدة  بعض الطالب فينبغي التغاضي
 ولكنها خفيفة فغُض الطرف عنها أوىل من حبثها.

 لننننننننننيس الغننننننننننيب بسننننننننننيد قومننننننننننه
 

 املتغننننننننننننايب إمنننننننننننننا سننننننننننننيد قومننننننننننننه 
 

مع مراعاة حفظ حسنات الطالب وعدم نسياهنا وتذكريه  ا بني 
 فرتة وأخرى ليزداد تقدًما وإبداًعا.

 الخامس عشر: تحمل الطالب والصبر على أذاهم:

واحتساب األجر على ذلك، فإن هذا مما يورث احملبة بني املعلم 
ة خلطة وطالبه، فالتحمل والصرب مها احلل لكثري من املشاكل لكثر 

 املعلم بالطالب.

 السادس عشر: تقبل النقد واالعتراف بالخطأ:

وهذا يولد عند الطالب الثقة باملعلم ومبا يقدمه وكذلك على 
املعلم تقبل النصح والتوجيه ممن له خربة يف ذلك كاملرشد واملدير 
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 والواعظ والناصح.

 السابع عشر: تبادل اآلراء والتشاور مع اإلدارة والمعلمين:
ا ينفع الطالب ويصلحه وكذلك اماع الشكوى مع الطالب مب

 وحماولة حلها واالجتهاد يف ذلك.
الثامن عشر: المكافأة واإلهداء للطالب المتفوق والطالب 

 المراد تأليف قلبه:
أسوة حسنة فقد أهدى لبعض املسلمني  ولنا يف رسول اهلل 

م قطعا مه، أهدى هلاجلدد وكذلك ملن مل يسلم ولكن طمع يف إسال
ثر ذلك فيهم ودعوا قومهم لإلسالم، وكذلك اهداؤه من الغنم حىت أ

  :بردة له وهو حمتاج إليها، وورد عنه عليه الصالة والسالم أنه قال
 واهلدية تورث احملبة بني املهدي واملهدى إليه. «تهادوا تحابوا»

 التاسع عشر: معفرة قدرات الطالب وميولهم:
لب وما يبدع فيه، فعلى سبيل املثال ومراعاة ما يناسب كل طا

بعض الطالب عنده القدرة على حفظ املتون فيشجع على ذلك 
واآلخر عنده القدرة على العمل يف الربامج الدعوية، وثالث يف 
االبتكارات العلمية، ورابع يف أنشطة املدرسة الالمنهجية، وخامس يف  

ه من أنشطة مييلون إلي اكذا، وساد  يف كذا، فهؤالء يشجعون فيم
حىت يبدعوا فيها ويربزوا ويرتقوا بأنفسهم إىل األفضل، فال يقحم 

 الطالب يف نشاط ال يريده وال حيبذه فهذا مما يؤثر فيه سلًبا.
 العشرون: القدوة الحسنة:

يف القول والعمل فهذا له أثر طيب يف حماكاة الطالب للمعلم 
ى عن شيء ويفعله، وهي دعوة صامتة للخري، فال يليق باملعلم أن ينه

يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا ِلَم تَ ُقوُلوَن َما اَل أو يأمر بشيء وال يفعله 
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، 5]الصف:  تَ ْفَعُلوَن * َكبُ َر َمْقت ا ِعْنَد اللَِّه َأْن تَ ُقوُلوا َما اَل تَ ْفَعُلونَ 
3.] 

 َُلوَن اْلِكَتاَب أَتَْأُمُروَن النَّاَس بِاْلِبرِّ َوتَ ْنَسْوَن أَنْ ُفَسُكْم َوأ نْ ُتْم تَ ت ْ
 [.11]البقرة:  َأَفاَل تَ ْعِقُلونَ 
 عننننننننننننننننننننن خلننننننننننننننننننننق وتننننننننننننننننننننأ  مثلننننننننننننننننننننه ال تنننننننننننننننننننننهَ 

 
  

 عننننننننننننننننننننننننار علينننننننننننننننننننننننننك إذا فعلننننننننننننننننننننننننت عظنننننننننننننننننننننننننيم  
الحادي والعشرون: التحضير الجيد للموضوع والتنوع في  

 الطرح:
قة وربطه بالواقع فهذا مما يضفي على ودعم ذلك بالقصص الشائ

 لطالب السآمة وامللل.الدر  املتعة ويطرد عن ا
الثاني والعشرون: عدم جعل االمتحانات مجاال  للتحدي 

 واالنتقام:
؛ وإمنا وضعت هذه االمتحانات أو غايةً  اإذ ليس ذلك هدفً 

 للوقوف على مستوى الطالب أثناء الدراسة.
ق قر أميت شيء فشق عليهم، اللهم فاشاللهم من ويل من أمو »

 «.عليه ومن رفق  م فأرفق به
 الرابع والعشرون: ال تنقل همومك الخاصة إلى مدرستك:

ال خيلو أي إنسان من مهوم ومشاكل إما عائلية أو نفسية أو مالية أو 
غري ذلك من اهلموم، واملعلم كغريه من النا  متر عليه مثل هذه اهلموم، 
فينبغي عدم نقل شيء من ذلك إىل داخل املدرسة حىت ال يؤثر يف أداء 

 يه فيتضرر الطالب نتيجة ذلك وال ذنب هلم.عمله فيقصر ف
 الخامس والعشرون: إفشاء السالم على الطالب:

داخل الفصل وخارجه وهذا يورث احملبة بني الطالب واملعلم 
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أال أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السالم »حلديث: 

 .«بينكم
السادس والعشرون: ناد الطالب بأحسن األسماء واأللقاب 

 يه:إل
 فهذا من موجبات األلفة واحملبة بني الطالب واملعلم؛ فقد كان 

 .«با عمير ما فعل النغيرأيا »خياطب طفالً ويقول له: 
 السابع والعشرون: رفع معنويات الطالب:

وذلك بتشجيع املتفوق ورفع معنويات املخفق فهذا مما يعينه على 
 اجلد واالجتهاد واللحاق بزمالئه املتفوقني.

في زيارات ميدانية امن والعشرون: الخروج مع الطالب الث
 :ورحالت ترويحية

 فإن هذا مما يقوي الصلة بني املعلم وطالبه ويزيد يف حمبتهم له.
 التاسع والعشرون: العدل والمساواة بين الطالب:

يف النصح والتوجيه واإلرشاد وكذلك يف إيصال املعلومة هلم، حىت 
ول أن هناك متييزًا يف طريقه التعامل بينه ال يظن الطالب املخفق الكس

وبني الطالب املتفوق، وهذا قد يكون سبًبا يف اجتهاده وتفوقه وحلاقه 
 بزمالئه املتفوقني.

 الثالثون: استقراء السيرة النبوية:
مع أصحابه والتعرف على طريقتهم يف  وتذكر مواقف الرسول 

الة والسالم نعم املريب تربيتهم وتعليمهم واالقتداء به فإنه عليه الص
َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل ونعم املعلم وهو قدوة لنا يف األمور كلها 

اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة ِلَمْن َكاَن يَ ْرُجو اللََّه َواْليَ ْوَم اآْلَِخَر َوذََكَر اللََّه  
 [.56]األحزاب:  َكِثير ا



 

 63 ناجحا   كيف تكون معلما  
 

ت كلها، فاستمر فإنك لن تعدم هذه الصفا -أخي املعلم- وبعدُ 
على ما أنت عليه منها، وجاهد نفسك يف اكتساب الصفات 

 األخرى فإمنا الصرب بالتصرب واحللم بالتحلم والعلم بالتعلم.
وفق اهلل اجلميع ملا حيب ويرضى، واهلل أعلم، وصلى اهلل على نبينا 

 حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني.
 
 
 
 
 
  

* * * * 


